
 

 

  

 

WSTĘPNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY 
 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Czermin” 
 
 

Projekt „e-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 

i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 

3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 
 

Dane osobowe kandydata (wypełnić drukowanymi literami): 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Dane adresowe i kontaktowe kandydata: 

Miejscowość, nr domu  

Kod pocztowy, poczta  

Nr telefonu  

e-mail  

Deklaruję chęć udziału w następującym szkoleniu (proszę 
zaznaczyć jedną możliwość): 

 Rodzic w Internecie 

 Mój biznes w  sieci 

 Moje finanse i transakcje w sieci 

 Działam w sieciach  społecznościowych 

 Tworzę własną stronę internetową  (blog) 

 Rolnik w sieci 

 Kultura w sieci 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Czermin,39-304 
Czermin 140, NIP: 817-10-80-300, tel.: (+48) 17 774 19 22, fax: (+48) 17 774 19 21  
e-mail: ug@czermin.pl 

2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją 

Projektu E-misja.  
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do zawarcia 

i wykonywania umowy. 
5. Państwa dane osobowe w związku z rekrutacją do projektu E-misja będą przetwarzane 

(przechowywane) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających 
z umowy Projektu E-misja oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, podatkowych 
i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane 
na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

9. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………..……………… ……………………………..……………… 
 (miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata) 

mailto:ug@czermin.pl

